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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΒΡΕΦΙΚΟΥ - ΠΑΙΔΙΚΟΥ -  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  

σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ.99/2017     

Α.  

1. ΑΙΤΗΣΗ  αδειοδότησης με συνημμένο τον πίνακα δικαιολογητικών και τα δικαιολογητικά (Β)  

«α. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (στην περίπτωση που ο σταθμός λειτουργεί εντός της υπηρεσίας του δήμου) ή 

του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, που υπέχει θέση αίτησης και που αναγράφει την επωνυμία, το 

είδος του σταθμού (Βρεφικός, Παιδικός, ή Βρεφονηπιακός Σταθμός), την έδρα, τον μέγιστο αριθμό των βρεφών ή/και 

νηπίων που θα εξυπηρετούνται και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν εντός του σταθμού.» (άρθρο 2.2./πδ99/2017) 

Β.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ.99/2017 

Τα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από συνοπτικό σημείωμα σύμφωνα με το αναρτημένο πρότυπο (1): 

2.  Συστατική πράξη του νομικού προσώπου (ΦΕΚ Ίδρυσης του Ν.Π. δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με 
τις τυχόν τροποποιήσεις) 

ή    Ο.Ε.Υ. 

3. Απόφαση  δημοτικού συμβουλίου για συγκρότηση Δ.Σ του Ν.Π. (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) 

4. Απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π. (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) για τον ορισμό υπευθύνου. 

5. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου/ ή του νομικού προσώπου, ότι λειτουργούσε ο 

σταθμός κατά το σχολικό έτος 2017-2018 (ήτοι κατά την έκδοση του ΠΔ 99/2017) και να μνημονεύεται η 

προηγούμενη απόφαση ή το διοικητικό έγγραφο βάσει του οποίου ιδρύθηκε/ λειτουργούσε μέχρι την έκδοση 

ΠΔ 99/2017. 

6. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας  

ή    

βεβαίωση ότι ο σταθμός εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 117, ν 4547/ 2018 (ΦΕΚ 

α΄102/ 12.6.2018) για παράταση έως 31.12.2018 

 

 Προσκόμιση του πιστοποιητικού και της σχετικής θεωρημένης μελέτης από την Πυροσβεστική 
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Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό, προσκομίζεται η σχετική βεβαίωση 

7. Οικοδομική άδεια   

ή  άλλο πιστοποιητικό   

ή  βεβαίωση νομιμοποίησης του κτιρίου  

Προσκόμιση βεβαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου για τη νομιμότητα του υφιστάμενου κτίσματος 

και συγκεκριμένα ως προς τα εξής: 

• Εάν η υφιστάμενη κατάσταση-χρήση συμφωνεί με τα σχέδια της ΟΑ (στην περίπτωση που υπάρχει), 

• Εάν υπάρχει άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, π.χ. βεβαίωση προ ’55, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση κλπ  

             (στην περίπτωση που δεν υπάρχει ΟΑ) 

• Εάν σύμφωνα με την με αριθμ. 12/ 24-4-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διευκρινίσεις επί της  

      διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι την 31η  

              Ιουλίου 2018», υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις που υπάγονται στον Ν. 4495/2017 ή στους προηγούμενους   

             Ν.4178/2013, 4014/2011 (και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις τους).   

Μαζί  με την βεβαίωση προσκομίζονται και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ του φακέλου ,αναλόγως με την περίπτωση  

(προσκόμιση της δήλωσης υπαγωγής, προσκόμιση της Οικοδομικής Άδειας- στελέχους και σχεδίων, λοιπές βεβαιώσεις. 

 

8.     Μισθωτήριο συμβόλαιο  

ή  απόφαση παραχώρησης 

ή παραχωρητήριο 

ή έγγραφα πιστοποίησης της ιδιοκτησίας  

Στην  περίπτωση παραχώρησης χρήσης κτιρίου από Δήμο σε Νομικό Πρόσωπο, χρειάζεται η σχετική απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου και η αντίστοιχη αποδοχής του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

9. και 10. Βεβαίωση μηχανικού για την προσαρμογή στις διατάξεις των στοιχείων Γ2 και Δ του άρθρου 4 

του π.δ.99/2017 (βαφή τοίχων- πληρότητα του συστήματος θέρμανσης-ψύξης) 

Προτεινόμενο κείμενο βεβαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου  για 4.Γ2 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 1δ, άρθρο 6, του π.δ.99/2017 (ΦΕΚ 141 Α΄/28.09.2017) και μετά από την 

αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τον ………………………………, (ειδικότητα) μηχανικό, υπάλληλο του Τμήματος 

……………………………, στις …(ημερομηνία).. στους χώρους του κτιρίου του παιδικού/ βρεφονηπιακού σταθμού 
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“όνομα…ΠΣ…….…..”, της Διεύθυνσης ……………./ή τίτλος  ΝΠΔΔ/ ή τίτλος  ΝΠΙΔ. , που βρίσκεται στην 

οδό……(διεύθυνση)………………, βεβαιώνεται  ότι αυτοί ικανοποιούν τις διατάξεις της παραγράφου Γ2, άρθρο 4, του 

π.δ.99/2017.  

Ο διενεργήσας την αυτοψία 
……………………………….. 

(ειδικότητα) Μηχανικός 

Προτεινόμενο κείμενο βεβαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου για 4.Δ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 1δ, άρθρο 6, του π.δ.99/2017 (ΦΕΚ 141 Α΄/28.09.2017)  και μετά από την 

αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τον ………………………………, (ειδικότητα) μηχανικό, υπάλληλο του Τμήματος ………., στις 

……(ημερομηνία)..,  στους χώρους του κτιρίου του παιδικού/ βρεφονηπιακού σταθμού “όνομα……ΠΣ….…..”, της Διεύθυνσης 

……………./ή τίτλος  ΝΠΔΔ/ ή τίτλος  ΝΠΙΔ., που βρίσκεται στην οδό……(διεύθυνση)………………, βεβαιώνεται  ότι αυτοί 

ικανοποιούν τις διατάξεις της παραγράφου Δ, άρθρο 4, του π.δ.99/2017. 

Ο διενεργήσας την αυτοψία 
……………………………….. 

(ειδικότητα) Μηχανικός 
 

11. Βεβαίωση μηχανικού σχετικά με τις οικοδομικές προεξοχές ύψους κάτω των 2,20 μ. 

Προτεινόμενο κείμενο βεβαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου  

για προεξοχές ύψους κάτω των 2,20 μ. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 1ε, άρθρο 6, του π.δ.99/2017 (ΦΕΚ 141 Α΄/28.09.2017) και μετά από την 

αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τον ………………………………, (ειδικότητα) μηχανικό, υπάλληλο του Τμήματος….., στις 

……(ημερομηνία)..  στους χώρους του κτιρίου του παιδικού/ βρεφονηπιακού σταθμού “όνομα…ΠΣ…..”, της Διεύθυνσης 

……………./ή τίτλος  ΝΠΔΔ/ ή τίτλος  ΝΠΙΔ., που βρίσκεται στην οδό……(διεύθυνση)………………, βεβαιώνεται  ότι έχουν 

περιφραχθεί  οι χώροι κάτω από οικοδομικές προεξοχές ύψους κάτω των 2,20 μ. / ή  ότι δεν υπάρχουν προεξοχές ύψους 

κάτω των 2,20 μ.. 

Ο διενεργήσας την αυτοψία 

……………………………….. 

(ειδικότητα) Μηχανικός 
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12. Βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου για την ασφάλεια του εξοπλισμού 

υπαίθριων χώρων, μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένου φορέα  περί ασφάλειας του 

εξοπλισμού του αύλειου χώρου 

Προτεινόμενο κείμενο βεβαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου για την ασφάλεια εξοπλισμού. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις της παραγράφου 1στ, άρθρο 6, του π.δ.99/2017 (ΦΕΚ 141 Α΄/28.09.2017)  

β) τα πιστοποιητικά  

1. …………. 

2. …………. 

και μετά από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τον  ………………………………, (ειδικότητα) μηχανικό, υπάλληλο του 

…………………………, στις ……(ημερομηνία)..  στους υπαίθριους χώρους του παιδικού/ βρεφονηπιακού σταθμού 

“όνομα……………….”, της Διεύθυνσης ……………./ή τίτλος  ΝΠΔΔ/ ή τίτλος  ΝΠΙΔ.,, που βρίσκεται στην 

οδό……(διεύθυνση)……………… βεβαιώνεται  ότι ο εξοπλισμός αυτών  είναι ασφαλής/ ή ο αύλειος χώρος δε διαθέτει 

εξοπλίσμό/ ή το κτίριο δε διαθέτει αύλειο χώρο. 

13. Καθορισμός δυναμικότητας κτιρίου 

Προσκόμιση της  σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου του οικείου Δήμου (Δημοτικού Συμβουλίου ή Διοικητικού 

Συμβούλιου για τα ΝΠ των Δήμων) με συνημμένο υπόμνημα - βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου για 

τον υπολογισμό της δυναμικότητας  επί των  χώρων της βασικής  λειτουργίας του σταθμού (απασχόλησης και ύπνου 

παιδιών), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 12/ 24-4-2018 του ΥΠΕΣ,  βάσει των συνημμένων κατόψεων της μελέτης πυρασφάλειας, 

που πρέπει να συμφωνούν με τις κατόψεις της Ο.Α. ή του φακέλου νομιμοποίησης του κτιρίου). 

Ενδεικτικό σχέδιο υπολογισμού δυναμικότητας: 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  

του Δ.Π.Σ. …………. του Δήμου /ή του ΝΠΔΔ/ ΝΠΙΔ του Δήμου  …………… 

βάσει του άρθρου 6 του ΠΔ 99/ 2017  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α/28-09-2017) «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας 



 

5 

των δήμων», 

2. Τη με αριθμ. 26/ 11-10-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση για τις ρυθμίσεις 

του π.δ. 99/2017 “Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων”» 

3. Τη με αριθμ. 12/ 24-4-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διευκρινίσεις επί της 

διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 

μέχρι την 31η Ιουλίου 2018.» 

και επιπλέον, έχοντας υπόψη συγκεκριμένα για τον Δ.Π.Σ. …………………………………, τα εξής: 

 

4. Την υπ’ αριθ. …………… Οικοδομική Άδεια ……………… ή την ………υπαγωγή (ή άλλο έγγραφο νομιμοποίησης)  

5. Το από …….. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας που εκδόθηκε βάσει της μελέτης με ΧΠΕ …….. ή την μελέτη με 

ΧΠΕ ………… 

 

ο μηχανικός  …………………………. προτείνει για την νέα δυναμικότητα του σταθμού  

τα εξής : 

                                                  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Για τον υπολογισμό της δυναμικότητας λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες αίθουσες (συνόλου ………… τ.μ.): 

 1 αίθουσα απασχόλησης και ύπνου στο ισόγειο/όροφο εμβαδού ……  τ.μ., 

 1 αίθουσα απασχόλησης και ύπνου στο ισόγειο εμβαδού ……… τ.μ., 

Επιπλέον, για τον προσδιορισμό της δυναμικότητας λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται οι  παρακάτω 

δεσμεύσεις και περιορισμοί: 

1) Ο δείκτης  του χώρου απασχόλησης/ νήπιο του Πίνακα του άρθρου 3 του ΠΔ 99/ 2017, ο οποίος 

πρέπει να είναι 2,00 τ.μ./νήπιο, διότι στον σταθμό  δεν υπάρχει χώρος τραπεζαρίας 

2) Ο δείκτης του χώρου ύπνου/ νήπιο του Πίνακα του άρθρου 3 του ΠΔ 99/ 2017, οποίος πρέπει να 

είναι 0,34 τ.μ. / νήπιο (ή 1,70τ.μ. θέσης ύπνου/ 4-5 νήπια)  

3) Τα στοιχεία του συνημμένου στο Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας (ή της μελέτης) θεωρημένου φάκελου 

σχεδίων και τεχνικών περιγραφών,  από το αρχείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

4) Οι επιπλέον περιορισμοί από το πρόσφατο ΦΕΚ 4249/Β/2017 (ΥΑ 41087/29-11-2017) για τον νέο 
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κανονισμό λειτουργίας παιδικών σταθμών, βάσει του οποίου ο μέγιστος αριθμός για ένα τμήμα 

δύναται να είναι 25 νήπια ή/και 12 βρέφη και με προσαύξηση, 10%, έως 28 νήπια ή/και 13 βρέφη 

(εξυπακούεται ότι ο μέγιστος αριθμός παιδιών ανά τμήμα αφορά τον χώρο απασχόλησής τους και 

μόνο) 

 

Βάσει των παραπάνω, ο σταθμός Δ.Π.Σ. …….. του Δήμου …………… για το Α’ στάδιο Εφαρμογής του ΠΔ 99/ 2017 

δύναται να φιλοξενήσει  …….. νήπια στις δύο αίθουσες, μαζί για απασχόληση και ύπνο, και συγκεκριμένα: 

 στην αίθουσα 1, … νήπια, με … τμ. απασχόλησης και ….τμ ύπνου, 

στην αίθουσα 2, …………….. .  

Ακολουθεί σχετικός πίνακας με τους υπολογισμούς: 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 

ΔΠΣ …….   m2 

**  

ΒΡΕΦΗ 

 

0 

ΝΗΠΙΑ 

 

*ΚΣ:2,34 

*ΥΣ:0,34 

(ή 1,70m2 ύπνου για 5 

νήπια) 

*ΑΣ:2,00 

 

ΙΣΟΓΕΙΟ: 

Αιθ.1 51,77  … (ΝΗΠΙΑ) 

Υ: (22Χ0,34)= 7,48μ2 

Α: (22Χ 2,00) = 44,00μ2 
…ΝΗΠΙΑ 

Αιθ.2 48,80  … (ΝΗΠΙΑ) 

Υ: (20Χ0,34)= 6,80μ2 

Α: (20Χ 2,00) = 40,00μ2 

Κοινές αίθουσες ύπνου-απασχόλησης 
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m2 ** (όπως υπολογίζονται από τις κατόψεις στο πιστοποιητικό Πυρασφάλειας) 

* ΚΣ = Κοινός Συντελεστής (ύπνου + απασχόλησης) 

* ΥΣ = Ύπνου Συντελεστής(m2/νήπιο) 
* ΑΣ = Απασχόλησης Συντελεστής (m2/νήπιο) όταν δεν υπάρχει τραπεζαρία 

14. Τεχνική έκθεση ως προς την επικινδυνότητα του κτιρίου και την καταλληλότητα της χρήσης  

Σε περίπτωση που η διαδικασία αδειοδότησης έχει ανατεθεί από τον οικείο Δήμο ή το νομικό του πρόσωπο σε ιδιώτη 

μηχανικό τότε όλα τα παραπάνω στοιχεία και βεβαιώσεις του ιδιώτη μηχανικού θα ελέγχονται και θα 

υποβάλλονται δια της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου και θα βεβαιώνεται ότι ελέγχθηκαν ως προς την 

ακρίβειά τους. 

15. Κανονισμός Λειτουργίας εγκεκριμένος από το αρμόδιο όργανο (Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο) 

κατά τις διατάξεις του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών (Υπ.αποφ.41087/ ΦΕΚ 4249/Β΄/05.12.2017). 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται από εξουσιοδοτημένο  από τον οικείο Δήμου ή νομικό πρόσωπο 

άτομο 

 


